
 
Zápis zo zasadnutia Správnej rady Maratónskeho klubu Košice 

23.6.2022, Kulturpark, Kukučínova 2, Košice 
 

 
Prítomní: Ján Dvonč, Ing. Jozef Klink, Ing. Branislav Koniar, JUDr. Ingrid Ney, PhD., Jozef Sciranko, Ing. Ján 
Sudzina  
Za DR MKK: Ing. Miroslav Orság 
 
Program: 
1. Informácia o stave plnenia úloh 
2. Rozpočet MKK a MMM 2022 
3. Správa o hospodárení MKK za rok 2021 
4. Správa Manažmentu MMM 
5. Valné zhromaždenie MKK – 23.6.2022 
              Návrh programu VZ MKK 
              Návrh rokovacieho a hlasovacieho poriadku VZ MKK 
              Účtovná závierka MKK k 31.12.2021, výsledok hospodárenia  
              Zmena stanov v článku I. / bod 7, sídlo MKK 
              Vyhodnotenie MMM 2021, informáciu o príprave MMM 2022 a informácia o činnosti MKK v období medzi 
              dvoma valnými zhromaždeniami                           
6. Rôzne 
 
V úvode zasadnutia sa uskutočnilo hlasovanie o programe SR MKK. SR MKK jednohlasne schválila predložený 
program SR MKK. 
 
K bodu 1: Kontrola úloh a uznesení 

ČÍSLO ÚLOHA TERMÍN ZODPOVEDNÍ POZNÁMKA 

2204 Na základe záverov z diskusie k bodu 4 popísať metodiku 
spracovania rozpočtu a prípravy uzávierky a daňového priznania 
MKK 

30.42022 Koniar, V. 
Lukáčová 

 splnené 

2205 Spracovať dve alternatívy vizualizácie priestoru nám. MMM s 
umiestnením plakety na podstavci busty a poslednom pylóne. 
Poslať vizualizácie členom SR MKK a následne rozhodnúť o 
vhodnom umiestnení plakety. 

Najbližšie SR 
MKK 

Sudzina, Koniar  dlhodobá 
diskusia 
o vhodnom 
umiestnení 

2206 Stanoviť vhodný termín inštalácie a odhalenia plakety Najbližšie SR Sudzina,. Koniar  dlhodobá 

2207 Predložiť koncepciu triedenia, využitia archívnych materiálov, 
pokračovať v ich triedení a pravidelne informovať o postupe prác.  

Priebežne Dvonč, Klink dlhodobá, 
predložený 
návrh v bode 6 

2208 Presunúť účtovníctvo, ktoré má byť archivované do skladu na 
Južnej triede 

30.6.2022 Dvonč, Klink pripravené na 
uloženie 

2209 Osloviť archív mesta Košice a múzeá so žiadosťou o spoluprácu 
pri spracovaní archívnych materiálov a zistiť, či mestský archív má 
záujem o uloženie týchto materiálov 

Priebežne Sudzina  dlhodobá 

2210 Pripraviť list a osloviť na NBS a Slovenskú poštu vo veci vydania 
pamätnej známky a mince k 100. výročiu maratónu v Košiciach 

priebežne Sudzina, Koniar  splnené 

2211 Osloviť všetky relevantné inštitúcie s informáciou o príprave 100. 
výročia maratónu v Košiciach. 

Priebežne Sudzina, Koniar  dlhodobá 

2115 P. Sudzinovi kontaktovať mesto Košice v súvislosti s hľadaním 
vhodných priestor pre maratónsky dom. 

Priebežne Sudzina  dlhodobá 

2203 Zaslať na pripomienkovanie a následné schválenie podklady k VZ 
MKK: Sprievodný list členom MKK s prílohami I – III, Hlasovací 
formulár 

16.1.2022 SEK MKK uzavreté 

 



2204: úloha splnená 
2205, 2206: koncepčné úlohy, diskusia o vhodnom umiestnení 
2207: predložený návrh, prejednávané v bode 6-Rôzne 
2208: pripravené na uloženie do skladu 
2209: koncepčná úloha 
2210: úloha splnená, NBS vydá 2 eurovú mincu a Slovenská pošta pripraví návrh známky s motívom výročia 
2211: priebežne plní, partneri sú informovaní o 100 výročí MMM v r.2024 
2115: p. Sudzina informoval o predbežných stretnutiach v uvedenej veci 
2203: úloha splnená 
 
Uznesenie k bodu 1: 
SR MKK berie na vedomie: 

1. Prerokovanie a splnenie úloh 2203, 2204, 2208,2210,   
2. Dlhodobé a koncepčné úlohy 2205, 2206, 2207, 2209, 2211, 2115 

 
K bodu 2: Rozpočet MKK a MMM 2022 
Informoval p. Koniar, riaditeľ MMM, 
Členovia SR MKK obdržali tlačenú verziu rozpočtu MKK a MMM spracovaného ku dňu 20.6.2022, vrátane 
písomnej analýzy rozpočtu. 
Riaditeľ MMM podal komentár k uvedenému rozpočtu : 
Príjmová časť: 

- Príjmy z dotačných zdrojov, sponzoring 
- možnosť vyrokúvanie bonusu od mesta KE na dofinancovanie rozpočtu 
- získanie dodatočných zdrojov od KSK na projekt Juniorská štafeta 
- štartovné 

Výdajová časť : 
- výdavky do externého prostredia 
- cenové ponuky a kalkulácie od dodávateľov (navýšenie cien ....) 
- vlastné výkony 
- mzdové náklady 
- režijné náklady 

Riziká : 
       -       nedosiahnutie príjmov 
       -       prekročenie výdavkov 
       -       výška rizika – cca 20 000,- Eur   
 
Uznesenie k bodu 2: 
SR MKK berie na vedomie: 
Predložený rozpočet MKK a MMM k 20.6.2022 a informácie k aktuálnym ekonomickým ukazovateľom. 
 
K bodu 3:  Správa o hospodárení MKK za rok 2021 
 
Členom SR MKK boli účtovnou firmou Finexpert predložené  materiály : 
a/ Správa o hospodárení MKK v r. 2021 
b/ Účtovná závierka MKK k 31.12.2021, výsledok hospodárenia 
b/ Komentár k finančným ukazovateľom dosiahnutých za r.2021 v porovnaní s r.2020 

-  p. Klink 
Moja predstava je taká, ako som povedal na ostatnej SR MKK. Rezervu MKK by sme nemali rozpúšťať, ale 
naďalej kumulovať, aby pri skončení zmluvy bol základ pre pokračovanie MMM.  
 
Uznesenie k bodu 3: 
SR MKK berie na vedomie:  
1/ Správu o hospodárení MKK v r. 2021 
2/ Účtovnú závierku MKK k 31.12.2021 
2/ Komentár k finančným ukazovateľom dosiahnutých za r.2021 v porovnaní s r.2020 
a doporučuje : 
VZ MKK schváliť Správu o hospodárení MKK v r.2021, Účtovnú závierku MKK k 31.12.2021 a výsledok 
hospodárenia zaúčtovať v zmysle platných právnych úprav ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov  
 
K bodu 4:  Správa manažmentu MMM 
Informácia  s komentárom p. Koniara, riaditeľa MMM : 
- príprava dobre rozbehnutá, štruktúra manuálu zachovaná, pripravuje sa zmena priestoru Š/C, zmena časový     
režim, priestor K 13 potvrdené, spolupráca so školami rozbehnutá 
- bohatší sprievodný program, iný formát zapálenia ohňa, štart-dve brány 
- mini maratón v sobotu 
- maratón-nedeľa 9:00, polmaratón-10:30  



Klink – pomalá skupina pol maratóncov (cez 3 hod.), upozorňovať, že ich dobehne skupina bežcov v maratóne 
Dvonč – zabezpečiť dôstojnejší dobeh pre mini maratón v sobotu a vyhodnotenie 
Sidor – rezervu, peniaze ochrániť pred infláciou (zafixovať v banke min. na 3%), maratónsky dom, múzeum – 
máme ísť do toho, vidí v tom budúcnosť pre ďalšie aktivity 
Sudzina – nesieme zodpovednosť za 100-ročnú históriu, v dnešnej situácii vidí kúpu nehnuteľnosti nereálne, 
určite bude SR MKK túto myšlienku a úlohu sledovať a prejednávať priebežne.  
 
Uznesenie k bodu 4: 
SR MKK berie na vedomie: 
Informácie riaditeľa MMM o príprave MMM 2022 a ďalších podujatí v roku 2022 
 
K bodu 5:  Valné zhromaždenie MKK – 23.6.2022 
 
Uznesenie k bodu 5: 
SR MKK schvaľuje : 
Predkladané materiály na VZ MKK dňa 23.6.2022 
           -   Návrh programu VZ MKK 
           -   Návrh rokovacieho a hlasovacieho poriadku VZ MKK 
           -   Účtovná závierka MKK k 31.12.2021, výsledok hospodárenia  
           -   Správa DR MKK 
           -   Zmena stanov v článku I. / bod 7, sídlo MKK 
           -   Vyhodnotenie MMM 2021, informáciu o príprave MMM 2022 a informácia o činnosti MKK v období 
medzi  dvoma valnými zhromaždeniami                           
 
K bodu 6: Rôzne 
1/ p. Dvonč predložil písomný návrh na zriadenie a schválenie archívneho a dokumentačného fondu MMM na 
Maratónskom klube Košice 
 
Uznesenie k bodu 6/1 : 
SR MKK berie na vedomie: 
Predložený písomný materiál „ Návrh na zriadenie a schválenie archívneho a dokumentačného fondu MMM na 
Maratónskom klube Košice“ 
SR MKK schvaľuje : 
a/ vedením archívnych dokumentov a zbierok člena SR MKK p. Jána Dvonča 
b/ prenájom kancelárskych priestorov MKK na Hroncovej ulici predĺžiť na neurčito a využiť ich predovšetkým pre 
účely pokračovať v priebežnom spracovávaní archívnych, zbierkových dokumentov  a historického bohatstva 
maratónskeho behu v Košiciach. 
SR MKK ukladá : 
Úloha 2212 : Zvolať samostatné rokovanie SR MKK k predloženému „Návrhu na zriadenie dokumentačného 
fondu...“ , ďalšej práci  a správe s archívom a zbierkovým fondom . 
2/ p. Koniar odporučil počas prestávky VZ MKK urobiť si spoločné foto prítomných členov klubu a sympatizantov 
MMM 
 
 
Zapísal: Ján Dvonč ........................................... 
 
 
Overil: Ing. Ján Sudzina.......................................................... 


